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Μητσοτάκης: Σε ρόλο
ταραχοποιού η Τουρκία
στην Ανατολική Μεσόγειο
Για την τουρκική προκλητικότητα και την συνάντησή του
με τον Διάδοχο του Θρόνου
των ΗΑΕ Σεΐχη Mohammed
Bin Zayed Al Nahyan μίλησε
στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News Arabia ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο
πλαίσιο της επίσκεψής του στο Αμπου Ντάμπι.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε
η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τους τελευταίους μήνες στις διμερείς σχέσεις και σε όλο το
φάσμα της διμερούς συνεργασίας, αλλά οι
εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου. Στην συνέντευξή του ο πρωθυπουργός μίλησε για τις μελλοντικές σχέσεις της
Ελλάδας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ
αναφέρθηκε και στις τουρκικές προκλήσεις
στην Ανατ. Μεσόγειο. «Υπάρχει μια μεγάλη
πρόκληση και δυστυχώς αυτή είναι η Τουρκία. Η
χώρα έχει υιοθετήσει μια πολύ προκλητική
συμπεριφορά τα τελευταία χρόνια», σημείωσε
χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Προς παράταση
το πρόγραμμα εθελουσίας
εξόδου της Τράπεζας Πειραιώς
Προς παράταση οδεύει το
πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου
της Τράπεζας Πειραιώς. Στο
πρόγραμμα που έδινε περίοδο
αποδοχής μέχρι σήμερα, έχουν
δηλώσει συμμετοχή περισσότεροι από 900
εργαζόμενοι. Ο αριθμός των οικειοθελών
αποχωρήσεων βρίσκεται εντός του στόχου που
είχε θέσει η Τράπεζα (800 – 1.000 αποχωρήσεις). Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ωστόσο,
αναμένεται να δοθεί παράταση στο πρόγραμμα
μέχρι τα τέλη του μήνα για τους εργαζόμενους
σε καταστήματα του δικτύου που πρόκειται να
κλείσουν. Στην περίπτωση εργαζομένων που
απασχολούνται σε κατάστημα για το οποίο έχει
ανακοινωθεί η παύση λειτουργίας του, το
μεικτό ποσό αποζημίωσης, βάσει κριτηρίων
ηλικίας και προϋπηρεσίας, προσαυξάνεται κατά
δύο μεικτούς μηνιαίους μισθούς. Η προσαύξηση δύο μεικτών μηνιαίων μισθών στο μεικτό
ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει βάσει των
κριτηρίων ηλικίας και προϋπηρεσίας, ισχύει και
για τους εργαζόμενους που απασχολούνται στα
καταστήματα των νομών Καβάλας (μόνο τα
καταστήματα στην πόλη της Καβάλας),
Γρεβενών, Ημαθίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς,
Κοζάνης, Πέλλας, Φλώρινας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Κέρκυρας, Πρέβεζας (μόνο το
κατάστημα στην πόλη της Πρέβεζας),
Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Κιλκίς,
Πιερίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας,
Βοιωτίας και Φθιώτιδας.

ΟΑΕΔ

Βόρεια Ελλάδα

Διάταξη για την διάθεση δωρεάν σπιτιών από τον
ΟΑΕΔ περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που
κατατέθηκε στη Βουλή. Πρόκειται για το άρθρο 62
της διάταξης του νομοσχεδίου που φέρει τον τίτλο
"Εξαιρετικές περιπτώσεις παραχώρησης αδιάθετων
και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ".
σελ. 2

Ελληνική Οικονομία

Καλπάζει ο κορωνοϊός στη χώρα μας με την
Βόρεια Ελλάδα να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Η έκρηξη των κρουσμάτων καθώς και
διατήρηση του υψηλού ποσοστού θετικότητας
στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα δημιουργούν προβληματισμό στην κυβέρνηση.

Στους κινδύνους για την ελληνική οικονομία
οι οποίοι θα επηρεάσουν τη δημοσιονομική
κατάσταση το 2021 αναφέρεται το Ελληνικό
Δημοσιονομικό Συμβούλιο στη φθινοπωρινή
του έκθεση.

➞ σελ. 3

➞ σελ. 8

➞

Εκτακτο επίδομα για τα Χριστούγεννα
σε όσους λαμβάνουν
το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Σ

ε 256.525 νοικοκυριά που διαβιούν στα όρια της φτώχειας
λαμβάνοντας το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, θα δοθεί τελικά
το έκτακτο οικονομικό βοήθημα τα
Χριστούγεννα, το οποίο και είχε
εξαγγείλει ο πρωθυπουργός την
περασμένη Πέμπτη.
Το επίδομα θα ξεκινά από 200 ευρώ
κατ’έλάχιστον και θα αυξάνεται ανάλογα με την σύνθεση του νοικοκυριού. Συνολικά θα ωφεληθούν
με τον τρόπο αυτόν 482.335 μέλη
νοικοκυριών που λαμβάνουν το
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
Ουσιαστικά, μαζί με την πληρωμή
Δεκεμβρίου, θα λάβουν διπλάσιο
ποσόν ΚΕΑ στους λογαριασμούς
τους.
Και συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσαν σε δηλώσεις τους χθες το πρωί
οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας και Εργασίας Γιάννης
Βρούτσης:
- Μονοπρόσωπο νοικοκυριό – μεμονωμένο άτομο θα λάβει 200 ευρώ
- Κάθε επιπλέον ενήλικας στο ίδιο
νοικοκυριό θα λάβει 100 ευρώ
- Κάθε ανήλικο παιδί θα λάβει επιπλέον 50 ευρώ.
Με άλλα λόγια:
- ζευγάρι ενηλίκων που λαμβάνει
το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα,
θα λάβει 300 ευρώ
- νοικοκυριό με 2 ενήλικες και 2
παιδιά θα λάβει βοήθημα 400 ευρώ
- πολύτεκνη οικογένεια με 4 παιδιά
θα λάβει βοήθημα 500 ευρώ.
Το σύνολον της παροχής θα ανέλθει

Οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και Εργασίας Γιάννης Βρούτσης:

σε 55 εκατομμύρια ευρώ.
Οι υπουργοί κ. Χρήστος Σταϊκούρας
και Γιάννης Βρούτσης παρουσίασαν
και άλλα 6 μέτρα στήριξης που θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση, μετά
και το 2ο lockdown.
Η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο
υπουργός Οικονομικών, ενεργοποιεί συνολικά μέτρα στήριξης 3,3
δισ. ευρώ για στήριξη Απασχόλησης και των επιχειρήσεων. Τόνισε
επίσης ότι η επάρκεια των μέτρων
αναγνωρίστηκε από την 8η Αξιολόγηση της Κομισιόν.
Και συγκεκριμένα:
1. Ειδική αποζημίωση 800 ευρώ

για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις
που πλήττονται
2. αναστολή ΦΠΑ για επιχειρήσεις
και αναστολή πληρωμής φδίοσεων
για εργαζόμενους επιχειρήσεων
που πλήττονται
3. Αναστολή πληρωμής δανειοληπτών και ένταξη στο Πρόγραμμα
Γέφυρα. Ήδη οι τράπεζες αφαιρούν
το ποσό της κρατικής συμμετοχής
από τη δόση.
4. Υποχρεωτική μείωση ενοικίου
για όσους πλήττονται, επιχειρήσεις
και εργαζομένους. Η απόφαση θα
εκδοθεί μέχρι αύριο και θα προβλέπει αποζημίωση 50% στους

εκμισθωτές
5. Αναστολή λήξης επιταγών για
75 μέρες
6. Νέα επιστρεπτέα 4 με συμμετοχή και νεοσύστατων επιχειρήσεων
ασχέτως αν έχουν εργαζομένους
και ταμειακή μηχανή. Το 50% δεν
επιστρέφεται.
Τις επόμενες ημέρες θα ανοίγει η
πλατφόρμα και μέχρι 30 Νοεμβρίου. Θα εμφανίζεται αυτόματα το
ποσό ενίσχυσης. Μέσα στον Νοέμβριο θα πληρωθούν οι πρώτοι
δικαιούχοι. Θα διατεθούν 1,2 δισ.
ευρώ. Μαζί με την Επιστρεπτέα
5 θα δοθούν πάνω από 5 δισ. ευρώ
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Ο σχεδιασμός
της κυβέρνησης
για τον εμβολιασμό
του πληθυσμού

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για
τον εμβολιασμό του πληθυσμού ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης
Κικίλιας. Ξεκινώντας την ενημέρωση
για τον κορονοϊό, ο υπουργός Υγείας
Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε «δεν
χρειάζεται να τονίσω το πόσο σημαντική και κρίσιμη είναι η κατάσταση
που βιώνει η χώρα» σημειώνοντας ότι
το ΕΣΥ δέχεται τεράστια πίεση.
Ο υπουργός δήλωσε επίσης ότι ο κ.
Τσιόδρας του έστειλε τους δείκτες
θετικότητας ανά περιοχή, επισημαίνοντας ότι «όλη η Βόρεια Ελλάδα
βρίσκεται στο "κόκκινο"».
Ο υπουργός Υγείας στη συνέχεια
προχώρησε στις ανακοινώσεις για το
σχέδιο του εμβολιασμού, αναφέροντας πως 1.018 κέντρα εμβολιασμού
θα λειτουργούν 6 ημέρες την εμβδομάδα και θα μπορούν να καλύπτουν
πάνω από 2 εκατ. πολίτες τον μήνα.
Ο κ. Κικίλιας τόνισε πως προτεραιότητα στους εμβολιασμούς θα
έχουν το υγειονομικό προσωπικό, οι
ευπαθείς ομάδες και στη συνέχεια ο
υπόλοιπος πληθυσμός, ενώ ο εμβολιασμός θα γίνεται δωρεάν και δεν θα
είναι υποχρεωτικός. Τέλος, ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε και τους
τρόπους με τους οποίους οι πολίτες
θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού
για να εμβολιαστούν. Ο εμβολιασμός
θα γίνει σε 1.018 κέντρα σε όλη την
Ελλάδα και θα καλύπτουν 2.117.440
πολίτες τον μήνα. Τα κέντρα έχουν
ήδη οριστεί και προετοιμάζονται
σταδιακά γι' αυτό το σκοπό. Πρόκειται για κέντρα υγείας και δομές της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με
το αρμόδιο υπουργείο να έχει ορίσει
τις προδιαγραφές των κέντρων
εμβολιασμού και να έχει την ευθύνη
για την προετοιμασία τους. Θα
υπάρξουν, επίσης, και κινητά συνεργεία που θα εμβολιάζουν όσους για
οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να
μετακινηθούν. Προτεραιότητα στον
εμβολιασμό θα έχει το υγειονομικό
προσωπικό (γιατροί, νοσηλευτές κτλ.)
και στη συνέχεια οι ευπαθείς ομάδες,
ενώ θ' ακολουθήσει σταδιακά ο υπόλοιπος πληθυσμός. Ο εμβολιασμός
θα γίνεται απολύτως δωρεάν για
όλους και δεν θα είναι υποχρεωτικός,
αλλά, λόγω της σημασίας του, όπως
είχε τονίσει και ο πρωθυπουργός από
τη Βουλή, αποτελεί στοίχημα για το
σύνολο του πολιτικού συστήματος
και όχι μόνο για την κυβέρνηση να
πείσουν τους πολίτες για την ανάγκη
θωράκισής τους από τον κορονοϊό με
το εμβόλιο.
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Ποιοι μπορούν να πάρουν
δωρεάν σπίτια από τον ΟΑΕΔ

Δ

ιάταξη για την διάθεση δωρεάν σπιτιών από τον ΟΑΕΔ περιλαμβάνει το νομοσχέδιο
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατέθηκε στη Βουλή. Πρόκειται για το άρθρο 62 της διάταξης του νομοσχεδίου που φέρει τον τίτλο
"Εξαιρετικές περιπτώσεις παραχώρησης αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ"
και στο οποίο επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

"-Οι κατοικίες που παραμένουν κενές και αδιάθετες, μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλήρωσης κατοικιών
σε οικισμούς του κατασκευαστικού προγράμματος του τ.
Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών (τ. ΟΕΚ) δύναται να
παραχωρούνται κατά κυριότητα και άνευ ανταλλάγματος
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού
Απασχόλησης του Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κατόπιν
σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, σε πολίτες με έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που στερούνται κατοικίας.

E-mail: iho@otenet.gr

-Ως έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες ορίζονται
ενδεικτικά τα σοβαρά προβλήματα υγείας των ίδιων ή
προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους, το χαμηλό
καθαρό οικογενειακό εισόδημα, και κάθε άλλη εξαιρετική
και επιτακτική ανάγκη που προσδιορίζεται κατά περίπτωση
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ..
-Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις κατοικιών που αγοράστηκαν από τον τ. Ο.Ε.Κ. με τα Προγράμματα
Αγοράς Κατοικιών και Διαμερισμάτων (ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ.) και
εξακολουθούν να παραμένουν κενές και αδιάθετες".

Το τραμ επιστρέφει
στο Σύνταγμα
Μετά από δυο χρόνια «απουσίας», το τραμ
θα ξεκινήσει να εξυπηρετεί ξανά την πλατεία
Συντάγματος.
Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια από και
προς το Σύνταγμα θα ξεκινήσουν να πραγματοποιούνται εκ νέου από την προσεχή Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου. Το Σεπτέμβριο η ΣΤΑΣΥ
εγκατέστησε ειδικό σύστημα μέτρησης των
παραμορφώσεων της πλάκας που καλύπτει την
υπόγεια κοίτη του Ιλισού και πραγματοποίησε
επισταμένους ελέγχους στο κλειστό τμήμα
της διαδρομής του Τραμ, μεταξύ των στάσεων
«Κασομούλη» και «Λεωφ. Βουλιαγμένης».
Από τις μετρήσεις και τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν, τους δύο μήνες που μεσολάβησαν,
δεν προέκυψε ουδεμία παραμόρφωση στην
πλάκα κάλυψης του Ιλισού από τις διελεύσεις
του τραμ, επιτρέποντάς μας έτσι να αποδώσουμε
με ασφάλεια στο επιβατικό κοινό της Αττικής
το τμήμα Σύνταγμα – Κασομούλη, καθώς και
τις ενδιάμεσες στάσεις σε Ζάππειο, Λεωφ.
Βουλιαγμένης και Φιξ. Κατά τη διάρκεια της
πλήρους εμπορικής λειτουργίας οι μετρήσεις
θα συνεχιστούν για ακόμη τέσσερεις μήνες.
Η επανέναρξη των δρομολογίων του τραμ από
και προς το Σύνταγμα εκτιμάται ότι θα συμβάλει
σημαντικά στην αποσυμφόρηση των υπολοίπων
συγκοινωνιακών μέσων.
Σημειώνεται ότι για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στον τερματικό σταθμό του τραμ
στο Σύνταγμα, στη συμβολή των οδών Οθωνος
και Αμαλίας, λειτουργεί αυτόματο μηχάνημα
έκδοσης εισιτηρίων και φόρτισης καρτών με
προϊόντα κομίστρου για όλες αστικές συγκοινωνίες της Αττικής.
Παράλληλα, σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, επισπεύδεται η επανέναρξη των δρομολογίων του τραμ
και στο τμήμα από τη στάση «Μπάτης» στο Π.
Φάληρο έως το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τα
οποία διεκόπησαν τον Μάρτιο του 2020, προκειμένου να εκτελεστούν από την Περιφέρεια Αττικής τα έργα για την ανάπλαση του παραλιακού
μετώπου, στο πλαίσιο των οποίων προβλέπεται
η μετατόπιση της γραμμής του τραμ.

Εθνική Ασφαλιστική & Εθνική Τράπεζα ξεκινούν
τη διάθεση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων

Μητσοτάκης: «Φοράμε όλοι μάσκα και
τη φοράμε σωστά, για να μείνουμε ασφαλείς»

Η Εθνική Ασφαλιστική σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα εγκαινίασε την
έναρξη διάθεσης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων μέσω των ψηφιακών καναλιών
της Τράπεζας, Internet Banking και Mobile Banking, με το πολύ επιτυχημένο
πρόγραμμα «Ασφάλιση Καρτών», παράλληλα και συμπληρωματικά με τη διάθεση
του από τα Τραπεζικά Καταστήματα.
Το Πρόγραμμα «Ασφάλιση Καρτών» ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2016, και αποτελεί
ένα άκρως επιτυχημένο προϊόν με σημαντικές πωλήσεις.
Είναι το πρώτο κατά σειρά προϊόν που θα μπορεί να διατεθεί και ηλεκτρονικά, στο
πλαίσιο της στρατηγικής των δύο Εταιρειών να προσφέρουν ασφαλιστικές λύσεις
που απαντούν άμεσα και εύκολα στις καθημερινές ανάγκες της πελατειακής τους
βάσης και καθιστούν με τον τρόπο αυτό τη διαδικτυακή πλατφόρμα one stop shop.
Η «Ασφάλιση Καρτών» είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο παρέχει ασφαλιστική
κάλυψη, σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της πιστωτικής ή της χρεωστικής ή
της prepaid (προπληρωμένης) κάρτας καθώς και συγκεκριμένων προσωπικών
αντικειμένων ή χρημάτων που μπορεί να κλαπούν ή να απολεσθούν ταυτόχρονα.

Τη σωστή χρήση της μάσκας προβάλλει μέσω ανάρτησής του στο Twitter ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Η σωστή χρήση μάσκας προστατεύει εμάς, τους αγαπημένους μας και τις
ευπαθείς ομάδες μειώνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης του κορωνοϊού. Φοράμε
όλοι μάσκα, και τη φοράμε σωστά, για να μείνουμε ασφαλείς!», αναφέρει στην
ανάρτησή του, την οποία συνοδεύει με το νέο βίντεο για την ενδεικνυόμενη
χρήση της μάσκας ως μέσου προστασίας από τον κορωνοϊό.
Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στο Twitter:
Η σωστή χρήση μάσκας προστατεύει εμάς, τους αγαπημένους μας και τις
ευπαθείς ομάδες μειώνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Φοράμε όλοι μάσκα, και τη φοράμε σωστά, για να μείνουμε ασφαλείς! pic.
twitter.com/TCT5GD5weg
— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 18, 2020
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H Ελλάδα
θετικό παράδειγμα
παγκοσμίως και για
την αντιμετώπιση
των συνεπειών
στην αγορά εργασίας
Ως θετικό παράδειγμα παγκοσμίως, όχι μόνο για τη διαχείριση
της πανδημίας αλλά και για την
αντιμετώπιση των συνεπειών
στην αγορά εργασίας, ξεχωρίζει
την Ελλάδα, η διεθνής μελέτη
των Gordon Betcherman και
Mauro Testaverde, ομότιμου
καθηγητή του Πανεπιστήμιου της
Οτάβα και οικονομολόγου της
Παγκόσμιας Τράπεζας αντίστοιχα. Θέτει μάλιστα το ελληνικό
παράδειγμα σε αντιπαραβολή
με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία που
ακολούθησαν άλλο δρόμο.
Η συγκεκριμένη μελέτη δημοσιεύεται στον έγκυρο ιστότοπο
VoxEu με τίτλο: «Πώς να προστατέψεις θέσεις εργασίας στην
εποχή της πανδημίας: Μαθήματα
από την εμπειρία της Ελλάδας»
και περιγράφει ως ιδιαίτερα
επιτυχημένο το μοντέλο που
ακολούθησε η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να αντισταθμίσει το σοκ που προκάλεσε σε
παγκόσμιο επίπεδο στην αγορά
εργασίας, η κρίση του κορονοϊού.
Σύμφωνα με το άρθρο των
Betcherman & Testaverde, η
Ελλάδα επέλεξε πολύ σωστά
να δώσει έμφαση στην άμεση
στήριξη των θέσεων εργασίας
μέσω επιδότησης των μισθών και
απαγόρευσης των απολύσεων.
Όπως εξηγεί το άρθρο, το μυστικό για την πολύ μικρή αύξηση του
ποσοστού ανεργίας στη χώρα
μας σε σύγκριση για παράδειγμα
με την Βρετανία και τις ΗΠΑ που
δεν υιοθέτησαν το μοντέλο της
Ελλάδας, κρύβεται στις πολιτικές
διατήρησης θέσεων εργασίας
που από την πρώτη στιγμή υιοθέτησε η κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη, για να μετριάσει το
κόστος του lockdown και να προστατεύσει τους εργαζόμενους.
Οι μεταφορές μετρητών από το
ταμείο του κράτους ήταν αμέσως
διαθέσιμες στους εργαζομένους υπό την προϋπόθεση ότι
δεν είχαν απολυθεί από τους
εργοδότες τους, των οποίων οι
επιχειρήσεις είχαν πληγεί από το
lockdown, τονίζεται στη μελέτη.
Επιπλέον, απαγορεύθηκαν οι
απολύσεις σε τομείς που χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενοι από
την κρίση της πανδημίας.
Έτσι, σύμφωνα με τους
Betcherman & Testaverde,
η στρατηγική της ελληνικής
κυβέρνησης εξασφάλισε ότι η
υγειονομική κρίση δεν θα είχε
συνέπεια ένα σοκ στην εγχώρια
αγορά εργασίας, γεγονός, που
όπως υπογραμμίζουν, αποτελεί
πολύτιμη παρακαταθήκη και για
το δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Στο τραπέζι αυστηρότερα μέτρα

Στο κόκκινο η Βόρεια Ελλάδα
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

9°C - 17°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7°C - 15°C

ΠΑΤΡΑ

8°C - 18°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

14°C - 16°C

ΛΑΡΙΣΑ

6°C - 15°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Οργάνωση
και πειθαρχία:
Μα μπαίνει
σε τάξη το παιδί;

Κ

αλπάζει ο κορωνοϊός στη χώρα μας με την Βόρεια Ελλάδα να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Η έκρηξη των κρουσμάτων καθώς και διατήρηση του υψηλού ποσοστού θετικότητας στη
Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα δημιουργούν προβληματισμό στην κυβέρνηση.

Η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ άσχημη, με τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, να επιβεβαιώνει πως «όλη η Βόρεια
Ελλάδα βρίσκεται στο κόκκινο».
Αυτό δείχνει και η κατανομή των κρουσμάτων στη χώρα μας
όπου η Θεσσαλονίκη σημειώνει αρνητικό ρεκόρ με 905 νέες
επιβεβαιωμένες μολύνσεις.
Στα νοσοκομεία της Μακεδονίας και της Θράκης νοσηλεύονται σχεδόν 2.200 άνθρωποι που μολύνθηκαν με κορωνοϊό και
νόσησαν με λοίμωξη Covid-19, με τους 259 από αυτούς να είναι
διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ.
Μόνο στη Θεσσαλονίκη το περασμένο 24ωρο έγιναν τουλάχιστον
120 σε εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία της πόλης, ενώ άλλοι
30 ασθενείς έλαβαν εξιτήριο μεν από τα νοσοκομεία αλλά επί της
ουσίας μετακινήθηκαν προς νοσοκομείο σε άλλο νομό.
Στην Αττική η εικόνα της επιδημίας φαίνεται ελεγχόμενη ακόμη,
καθώς παρά την ελαφρά ανοδική κίνηση των νέων κρουσμάτων, ο
αριθμός των νοσηλευομένων είναι σταθερός. Χθες καταγράφηκαν
564 κρούσματα. Στα νοσοκομεία έγιναν 90 εισαγωγές ασθενών.
Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι νοσηλευόμενοι
στην Αττική είναι 627 σε απλές κλινικές Covid-19 και άλλοι 263
νοσηλεύονται σε μονάδες.
Οι διασωληνωμένοι είναι 142.
Σήμερα το πρωί αναμένεται να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη
τηλεδιάσκεψη του πρωθυπουργού με την ηγεσία του υπουργείου
Υγείας και Πολιτικής Προστασίας και τον επικεφαλής της επι-

τροπής των λοιμωξιολόγων, Σωτήρη Τσιόδρα.
Στο τραπέζι έχουν πέσει σενάρια για αυστηροποίηση του lockdown
(π.χ. με απαγόρευση κυκλοφορίας για περισσότερες ώρες αντί
του βραδινού 9 με 5) ή για αυστηρότερους ελέγχους ή ακόμη και
για «σφράγισμα» των χερσαίων συνόρων, αφού διαπιστώνεται
επιδημιολογική επιβάρυνση σε περιοχές όπου παρατηρούνται
μετακινήσεων εργατών γης.
Το αρνητικό ρεκόρ αυτό έρχεται σε μια περίοδο που τα μηνύματα
για τη Θεσσαλονίκη ήταν... μάλλον ενθαρρυντικά, χωρίς αυτό να
σημαίνει βέβαια ότι η συμπρωτεύουσα έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως, όπως ανακοινώθηκε xuew,
το ιικό φορτίο των λυμάτων αυτή την εβδομάδα σε σχέση με
την προηγούμενη παρουσιάζει μία αύξηση της τάξης του 50%.
Πρόκειται για αύξηση σημαντικά μικρότερη σε σχέση με την
αντίστοιχη αύξηση μεταξύ των δύο προηγούμενων εβδομάδων,
που ήταν της τάξης του 150%.
«Είναι σαφής βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες,
αλλά και πάλι μιλάμε για αύξηση.
Τα δεδομένα αποτυπώνουν την εικόνα που κάθε κάτοικος της
Θεσσαλονίκης αντιλαμβάνεται πια, την εικόνα των νοσοκομείων
της πόλης, την εικόνα ότι όλοι μας πλέον γνωρίζουμε κάποιον που
νοσεί, που νοσηλεύεται, που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τον ιό.
Είναι η εικόνα της μεγάλης διασποράς του ιού στην κοινότητα»,
δήλωσε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ
και συντονιστής του ερευνητικού έργου, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου.

Αν πάρουμε μια ανάσα και σταθούμε για δυο λεπτά, θα διαπιστώσουμε
πως τους ίδιους τρελούς ρυθμούς
που μας επιβάλλει η σύγχρονη ζωή,
επιβάλλουμε με τη σειρά μας ως
γονείς στα παιδιά. Μόνο που εκείνα
δεν έχουν μάθει να διαχειρίζονται τα
πρέπει και διεκδικούν τα θέλω. Πώς
επιτυγχάνεται η ισορροπία μεταξύ
των δύο; Σχολείο, φροντιστήριο, ξένες
γλώσσες, μπάσκετ, χορός, πιάνο και
κάθε είδους δραστηριότητες κατακλύζουν την καθημερινότητα των παιδιών,
ακόμη και τώρα σε καιρό πανδημίας,
αφήνοντάς τα σχεδόν ξέπνοα στο τέλος της κάθε ημέρας. Πολλές φορές
αδυνατούν να ανταποκριθούν σε όλα
αυτά και οι γονείς, δυσκολευόμενοι να
κατανοήσουν τις ανάγκες τους, τα μαλώνουν ή τα υποχρεώνουν να ακολουθήσουν μια καθημερινότητα που δεν
ταιριάζει ούτε στην ηλικία ούτε στην
ψυχοσύνθεσή τους. Τα παιδιά, όμως,
έχουν ανάγκη τον ελεύθερο χρόνο, την
ξεκούραση, το παιχνίδι, ακριβώς όπως
εμείς -οι μεγάλοι- έχουμε ανάγκη τις
στιγμές χαλάρωσης και απόδρασης
από τις καθημερινές υποχρεώσεις.
Πώς, λοιπόν, μπορεί να επέλθει η πολυπόθητη ισορροπία ανάμεσα στις
βαθύτερες ανάγκες των παιδιών και
στις καθημερινές τους υποχρεώσεις;
Τα παιδιά έχουν διαφορετικές δραστηριότητες και ανάγκες σε κάθε ηλικία.
Κατά την περίοδο της εφηβείας, για
παράδειγμα, η πίεση που ασκούν οι
γονείς στα παιδιά καλό είναι να μειωθεί στο ελάχιστο, καθώς ο έφηβος
έχει ήδη αναπτύξει κάποια κριτική ικανότητα ώστε να αναγνωρίζει τα θέλω
και τις αντοχές του. Τό να υπάρχει
αυστηρότητα σε θέματα υποχρεώσεων, δηλαδή το παιδί να αντιληφθεί ότι
μετά το σχολείο οφείλει να διαβάσει
και έπειτα μπορεί να ασχοληθεί με τη
δραστηριότητα που του αρέσει.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Μπιλ Γκέιτς:
Ο κορωνοϊός
θα σταματήσει
για πάντα πάνω από
το 50%
των επαγγελματικών
ταξιδιών
Ο κορωνοϊός θα αλλάξει εκ βάθρων τον τρόπο που ταξιδεύουν οι
άνθρωποι και τον τρόπο που κάνουν
τις μπίζνες τους, ακόμα και μετά
το τέλος της πανδημίας, προβλέπει
ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ
Γκέιτς.
«Η πρόβλεψή μου είναι ότι πάνω
από το 50% των επαγγελματικών
ταξιδιών και πάνω από το 30% των
ημερών που περνούν οι εργαζόμενοι
στο γραφείο θα εκλείψουν», ανέφερε
ο Γκέιτς κατά τη διάρκεια συνεδρίου
των New York Times.
Κοιτάζοντας μπροστά, ο Γκέιτς προέβλεψε ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη
μείωση στα επαγγελματικά ταξίδια
τώρα που η εξ αποστάσεως εργασία
είναι πλέον πιο εφικτή.
Ωστόσο, κάποιες επιχειρήσεις μπορεί να είναι πιο τολμηρές σε σχέση
με κάποιες άλλες στην προσπάθειά
τους να μειώσουν τις πρόσωπο με
πρόσωπο συναντήσεις, ανέφερε ο
Γκέιτς..
Υπενθυμίζεται ότι το Ιδρυμα του
δισεκατομμυριούχου ισχυρού άνδρα
της Microsoft παίρνει μέρος στην
προσπάθεια ώστε να φτάσει το εμβόλιο για τις πιο ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού. Όπως σχολίασε κατά τη
διάρκεια podcast, ο ίδιος έχει ένα
πολύ πιο απλό πρόγραμμα εν μέσω
πανδημίας, καθώς δεν χρειάζεται
να ταξιδεύει για επαγγελματικούς
λόγους.
Ο φιλάνθρωπος επιχειρηματίας που
εμφανίστηκε στο πλευρό του CEO
της Pfizer, Αλμπερτ Μπουρλά, κατά
τη διάρκεια livestream συνεδρίου
την Τρίτη, ανέφερε ότι έχει συμμετάσχει ήδη σε ψηφιακά πάνελ φέτος
με στελέχη φαρμακευτικών, είπε ότι
«κατά κάποιον τρόπο θα πάμε πίσω
στο γραφείο, θα κάνουμε κάποια
επαγγελματικά ταξίδια, αλλά όλα
αυτά θα μειωθούν δραματικά».
Η πανδημία έχει καταστρέψει τη
ζήτηση ιδιαίτερα για τα πιο ακριβά
επαγγελματικά ταξίδια. Οι ταξιδιώτες για λόγους εργασίας πριν από
τον ιό αντιπροσώπευαν το 50% των
εσόδων των αεροπορικών εταιρειών
των ΗΠΑ, αλλά μόλις το 30% των
ταξιδιών, σύμφωνα με την Airlines
for America, ένωση που εκπροσωπεί
τους περισσότερους αερομεταφορείς των ΗΠΑ.
Ωστόσο, στελέχη της Microsoft
έχουν προβλέψει ότι τα επαγγελματικά ταξίδια θα ανακάμψουν.
«Πιστεύουμε ότι καθώς επιστρέφουμε στα αεροπορικά ταξίδια,
τα δρομολόγια που υπήρχαν πριν
θα επιστρέψουν στα προηγούμενα
επίπεδα», ανέφερε ο Τζάντσον ‘Αλτσχοφ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος
του παγκόσμιου εμπορικού τομέα
της Microsoft, τον Οκτώβριο.

Σε μέγιστο συναγερμό η Ιαπωνία

Ρεκόρ κρουσμάτων,
αλλά δεν παίρνουν μέτρα

Η

Ιαπωνία τίθεται σε κατάσταση «μέγιστου συναγερμού», αφού κατέγραψε ρεκόρ
κρουσμάτων του SARS-CoV-2, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Γιοσιχίντε Σούγκα,
χωρίς πάντως να ανακοινώσει νέα περιοριστικά μέτρα προς το παρόν.

Την Τετάρτη διαγνώστηκαν πάνω από
2.000 κρούσματα
του νέου κορωνοϊού στη χώρα, εκ
των οποίων σχεδόν
500 Τόκιο, κατά τα
επίσημα δεδομένα.
Επρόκειτο και στις
δύο περιπτώσεις για
ρεκόρ.
Μολονότι μοιάζουν
μικροί σε σύγκριση με εκείνους που
ανακοινώνονται σε
άλλα κράτη, οι αριθμοί αυοί πιστοποιούν
την έξαρση της πανδημίας στο ιαπωνικό
αρχιπέλαγος, όπου
σημειωτέον δεν γίνονται τεστ σε μεγάλη
κλίμακα.
«Θεωρώ ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού»,
είπε ο Ιάπωνας πρωθυπουργός στον Τύπο.
«Ζητώ από τον ιαπωνικό λαό να λαμβάνει συστηματικά
μέτρα, όπως το να φοράει μάσκα», συνέχισε ο Σούγκα,
προσθέτοντας πως κρίνει επιθυμητό οι πολίτες να τη φοράνε
ακόμη κι όταν συζητούν σε εστιατόρια.
Σύμφωνα με το δημόσιο ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK,
ο επικεφαλής της κυβέρνησης συγκάλεσε συσκέψεις με
ειδικούς σήμερα και αύριο για να μελετηθεί η αύξηση του
αριθμού των μολύνσεων, προτού ληφθούν αποφάσεις για
νέα μέτρα.
Ο Σούγκα είπε ότι θα ήθελε οι τοπικές αρχές να καλέσουν
τα εμπορικά καταστήματα να κλείνουν νωρίτερα και να προ-

ωθήσουν νέα μέτρα,
όπως να περιοριστεί
ο αριθμός των καθημένων στα τραπέζια
των εστιατορίων σε
τέσσερις, μεταξύ
άλλων. Η ιαπωνική
πρωτεύουσα αναμενόταν επίσης να αυξήσει στο μέγιστο το
επίπεδο συναγερμού
σήμερα, αλλά χωρίς
αυτό να σημαίνει
αυτομάτων την επιβολή περιοριστικών
μέτρων. Ιαπωνικά
ΜΜΕ θεωρούσαν
απίθανο να ζητηθεί
από εμπορικά καταστήματα να μειώσουν
τα ωράρια λειτουργίας τους.
Τα διάφορα μέτρα
που αποφασίστηκαν
στην Ιαπωνία αφότου η πανδημία άρχισε να εξαπλώνεται στην επικράτειά της ουδέποτε πήραν υποχρεωτικό
χαρακτήρα. Οι αρχές βασίστηκαν κυρίως στο αίσθημα
ευθύνης των πολιτών και στην κοινωνική πίεση, ακόμη κι
όταν κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, την άνοιξη.
Η χώρα αύξησε τον αριθμό των τεστ που γίνονται, μολαταύτα παραμένουν συγκριτικά λίγα: μόλις 5.000 ως 6.000
άνθρωποι υποβάλλονται σε τέτοιες εξετάσεις στην ιαπωνική
πρωτεύουσα των περίπου 14 εκατομμυρίων κατοίκων.
Από τον Ιανουάριο, όταν διαγνώστηκε η πρώτη επιβεβαιωμένη περίπτωση, η Ιαπωνία έχει καταγράψει συνολικά
121.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού και λίγους περισσότερους από 1.900 θανάτους.

Βρετανία: Πέντε μέρες lockdown για κάθε μέρα χαλάρωσης
των περιορισμών τα Χριστούγεννα
Η Βρετανία θα χρειάζεται να επιβάλει πέντε επιπλέον ημέρες lockdown για κάθε μέρα χαλάρωσης των μέτρων
κατά την περίοδο των Χριστουγέννων ώστε να επιτρέψει στους ανθρώπους να δουν τις οικογένειές τους τις μέρες
των εορτών, προειδοποίησε σήμερα μια ανώτερη κυβερνητική σύμβουλος υγείας.
Η Σούζαν Χόπκινς, αναπληρώτρια διευθύντρια της υπηρεσίας εθνικών λοιμώξεων της Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας
είπε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι η συμβουλή της επιστημονικής συμβουλευτικής ομάδας για έκτακτες
ανάγκες θα σήμαινε δύο ημέρες αυστηρότερων περιορισμών.
Ωστόσο, η Δημόσια Υγεία της Αγγλίας, η κυβερνητική υπηρεσία αρμόδια για την αντιμετώπιση των καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία, διευκρίνισε αργότερα ότι η Χόπκινς έσφαλε σε όσα είπε και ότι «για κάθε
μέρα χαλάρωσης, θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρειαστούν πέντε ημέρες αυστηρότερων περιορισμών».
Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έχει δεσμευτεί να χαλαρώσει τους περιορισμούς του lockdown στις 2 Δεκεμβρίου μετά από ένα μήνα καθολικών απαγορεύσεων για να σταματήσει ένα δεύτερο κύμα λοιμώξεων που απειλεί
το σύστημα υγείας. Ο Συντηρητικός πρωθυπουργός είπε πριν από δύο εβδομάδες ότι ήλπιζε τα Χριστούγεννα να
είναι εορταστούν όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά.
Η κυβέρνηση εξετάζει κανόνες αποκλιμάκωσης του γενικού απαγορευτικού για τρεις έως πέντε ημέρες για να
επιτραπούν οι οικογενειακές συναθροίσεις, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα The Sun .
Αυτό θα σήμαινε ότι η Βρετανία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έως και 25 ημέρες περαιτέρω μέτρων περιορισμών
για να περάσουν οι πολίτες της χώρες 5 ημέρες με μέλη των οικογενειών τους ή φίλους τους εκτός των σπιτιών τους
κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.
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Γερμανία: Επεισόδια
έξω από τη Βουλή, μετά
το νέο νόμο για την
προστασία από λοιμώξεις

Το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο της Γερμανίας (Bundestag) αποφάσισε σήμερα την
τροποποίηση του «Νόμου περί προστασίας
από λοιμώξεις» με 415 ψήφους υπέρ και 236
ψήφους κατά, ενώ 8 βουλευτές απείχαν.
Μεταξύ άλλων, ο νόμος περιλαμβάνει «ειδικά
προστατευτικά μέτρα για την καταπολέμηση
του κορωνοϊού», όπως περιορισμούς εξόδου
και επαφής, επιβολής μάσκας και απαγορεύσεις ταξιδιών.
Μπροστά από το κοινοβούλιο υπήρξαν βίαιες
διαμαρτυρίες και η αστυνομία εκτόξευσε νερό
εναντίον τους, ενώ προέβη και σε πολλές
συλλήψεις.
«Θέλουμε να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτήν την κρίση καλά. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να προσαρμοζόμαστε
στην κατάσταση ξανά και ξανά. Ο ιός είναι
δυναμικός, και πρέπει να είμαστε και εμείς. Ο
(νέος) νόμος περί πολιτικής προστασίας, μας
παρέχει τη νομική βάση για την αντιμετώπιση
αυτού του ιού ακόμη καλύτερα, όντας σε
μια δυναμική κατάσταση. Χρειαζόμαστε τις
απαραίτητες αρμοδιότητες και τα μέσα για να
μπορούμε να ενεργούμε για το καλό και για
την προστασία των πολιτών. Η πανδημία είναι
μια φυσική καταστροφή και ταυτόχρονα μια
δοκιμασία. Κάθε μέρα πρέπει να βρίσκουμε
τις σωστές ισορροπίες, τόσο στην καθημερινή
ιδιωτική ζωή όσο και στην πολιτική», είπε
μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας Γενς Σπαν
και τόνισε πως «δεν θα υπάρξει υποχρεωτικός εμβολιασμός – έστω κι αν το αντίθετο
εξακολουθούν να το ισχυρίζονται τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης».
Κατά την ομιλία του Υπουργού Υγείας, η
κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) διαμαρτυρήθηκε για τις φερόμενες ως παραβιάσεις των
θεμελιωδών δικαιωμάτων στο νόμο υψώνοντας ένα πανό, το οποίο κατέβηκε ξανά μετά
από απαίτηση του προέδρου της Bundestag
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
Η αρμόδια για θέματα Υγείας του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος (SPD) Μπέρμπελ
Μπας απέρριψε την άποψη ότι με την τροποποίηση του νόμου διευρύνονται οι εξουσίες
της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των
κυβερνήσεων των κρατιδίων. «Ακριβώς το
αντίθετο συμβαίνει», είπε.
Και ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής
ομάδας Χριστιανοδημοκρατών/Χριστιανοκοινωνιστών (CDU/CSU) Γκρόσε-Μπρέμερ,
υπερασπίστηκε επίσης την τροποποίηση.
«Θα εξασφαλίσει σαφήνεια και ασφάλεια
δικαίου για τους πολίτες. Πρόκειται πρωτίστως για ένα νόμο ο οποίος ενσχύει το
κοινοβούλιο, ο οποίος είναι απαραίτητος
προκειμένου να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στην καταπολέμηση της πανδημίας.
Θέλουμε να σωθούν ανθρώπινες ζωές και
να αποτρέψουμε καταστάσεις όπως αυτές
στις γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες», τόνισε.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Ουρά για μεγάλα
ενεργειακά
πρότζεκτ
συνολικού ύψους
άνω του 1,6 δισ. €
Μεγάλα ενεργειακά πρότζεκτ
συνολικού ύψους άνω τoυ 1,6
δισ. ευρώ παίρνουν το δρόμο
της υλοποίησης και αναμένεται
να εγκριθούν σήμερα από τη
Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, λίγα 24ωρα
μετά το φρένο που έβαλε
στους φακέλους του fast track
η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ.
Στα έργα που παίρνουν προτεραιότητα για να προχωρήσουν
με τις διαδικασίες των στρατηγικών επενδύσεων, περιλαμβάνεται η επένδυση της ΤΕΡΝΑ
Ενεργειακή για την ανάπτυξη 18
αιολικών σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)
στον Δήμο Καρύστου δυναμικότητας 360 ΜW και εκτιμώμενης
επένδυσης ύψους 350 εκ. ευρώ.
Στην ίδια λίστα εντάσσεται και
ένα γιγαντιαίο πρότζεκτ φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής
ισχύος 1,48 GW (γιγαβάτ) και
εκτιμώμενης επένδυσης 1,4
δισ. ευρώ από την Εγνατία SA,
καθώς επίσης και πέντε αιολικά
έργα δυναμικότητας 120,3 MW
του ομίλου Καμαρίδη GLOBAL
WIRE ABEE, στις περιοχές της
Ξάνθης και της Ροδόπης προϋπολογισμού 122 εκατ. ευρώ.
H Eγνατία SA είναι εταιρεία
από την Βόρεια Ελλάδα,
και ένας ισχυρός όμιλος με
δραστηριότητες στον τομέα
των κατασκευών, των τηλεπικοινωνιών υποδομών και της
βιομηχανίας.
Η εταιρεία, η οποία ξεκίνησε
από τη Θεσσαλονίκη πριν από
31 χρόνια έχει επεκταθεί σε
οκτώ χώρες αναπτύσσοντας
μεγάλη τεχνογνωσία και σε
έργα ΑΠΕ κυρίως στον τομέα
της ηλιακής ενέργειας.
Αντίστοιχα, ο όμιλος Καμαρίδη
ιδρύθηκε 1976 και είναι μία από
τις μεγαλύτερες βιομηχανίες διαμορφωμένων χαλυβδόφυλλων
που επεκτείνεται στον τομέα
της πράσινης ενέργειας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στον
προθάλαμο των στρατηγικών
επενδύσεων που επίσης δεν
αποκλείεται να εγκριθούν
σήμερα από τη ΔΕΣΕ καθώς
πρόσφατα πήραν το πράσινο
φως από το διοικητικό συμβούλιο του Enterprise Greece,
βρίσκονται επιπλέον σημαντικά
επενδυτικά σχέδια.
Ο σχεδιασμός αφορά τη
Βρετανική Solarcentury, η
οποία πρόσφατα εξαγοράστηκε
από τον Νορβηγικό κολοσσό
της Statcraft με πολύ ισχυρή
παρουσία στην υδροηλεκτρική
ενέργεια.

Σούπερ μάρκετ: Στην κορυφή τα τρόφιμα

Εντυπωσιακή αύξηση
στις διαδικτυακές πωλήσεις

Ρ

υθμό ανάπτυξης 183% στην αξία των online αγορών κατέγραψε το κανάλι του online
σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα το τρίτο τρίμηνο του 2020 (Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο),
συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία πωλήσεων που
καταγράφει η εταιρεία Convert Group.
Σύμφωνα με προβλέψεις της
Convert Group, ο κλάδος εκτιμάται ότι θα κλείσει το 2020,
με συνολικές πωλήσεις αξίας
περισσότερο από 100 εκατ.
ευρώ, πάνω από τις διπλάσιες δηλαδή συγκριτικά με τις
ηλεκτρονικές πωλήσεις που
πραγματοποιήθηκαν το 2019,
οι οποίες έφτασαν τα 46,7 εκατ.
ευρώ.
Στα ευρήματα της εταιρείας
φαίνεται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός πως ο κλάδος
κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους
συνέχισε να αναπτύσσεται με
ρυθμό σχεδόν ίδιο με αυτόν του
δεύτερου τριμήνου (Απρίλιος,
Μάιος, Ιούνιος), περιόδου δηλαδή καραντίνας και μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας.
Μάλιστα, ακόμη και αρκετούς μήνες μετά, η ανάπτυξη του
κλάδου σταθεροποιήθηκε σε πολύ υψηλούς ρυθμούς το
Σεπτέμβρη, με σχεδόν τετραπλάσια ανάπτυξη συγκριτικά με
τους πρώτους μήνες του έτους (Ιανουάριο και Φεβρουάριο)
και με +174% συγκριτικά με το Σεπτέμβριο του 2019.
Μελετώντας όλες τις κατηγορίες που αυξήθηκαν σε αξία (Euro)
online αγορών τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο,
παρατηρούνται οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019: +254% σε κατεψυγμένα τρόφιμα,
+227% σε προϊόντα αρτοποιίας, +217% σε φρέσκα τρόφιμα,
+205% σε συσκευασμένα τρόφιμα, +196% σε καλλυντικά και
είδη περιποίησης, +172% σε χαρτικά και είδη καθαρισμού,
+161% σε ποτά και αναψυκτικά, +135% σε προϊόντα για κατοικίδια και +39% σε προϊόντα περιποίησης για παιδιά.

Όσον αφορά στις συσκευές
που προτιμούν οι καταναλωτές ως μέσο για τις παραγγελίες τους, αν και οι κινητές
συσκευές εμφάνισαν πτώση
κατά το δεύτερο τρίμηνο του
‘20 λόγω του εγκλεισμού αλλά
και της ανάγκης για μεγάλες
παραγγελίες, στο τρίτο τρίμηνο, επανέκτησαν τη δυναμική
τους, με αύξηση 7 ποσοστιαίων
μονάδων, όντας υπεύθυνες για
το 31% των συνολικών παραγγελιών.
Πρώτη επιλογή του καταναλωτή βέβαια παρέμειναν desktop
& laptops από τα οποία προήλθαν το 64% των συνολικών
παραγγελιών, καθώς φαίνεται
να είναι οι πιο εύχρηστες συσκευές για την πραγματοποίηση
μεγάλων παραγγελιών
Πτώση στις οργανικές αναζητήσεις
Αναφορικά με τα marketing κανάλια, οι οργανικές αναζητήσεις
μετά από την αξιοσημείωτη αύξηση που είχαν κατά την περίοδο
της καραντίνας, φαίνεται πως στο τρίτο τρίμηνο έπεσαν κατά
9 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 15%, ποσοστό ίσο με
αυτό που σημείωσαν και την ίδια περίοδο το 2019.
Η πτώση οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους: στην επαναφορά των διαφημίσεων Google που κατά την περίοδο της
καραντίνας και ιδιαίτερα τον Απρίλιο μειώθηκαν κατά 40%
λόγω των προβλημάτων στη διαθεσιμότητα των προϊόντων
και του τεράστιου φόρτου παραγγελιών, αλλά και στην αύξηση του direct με τους καταναλωτές να επιστρέφουν στους
λιανέμπορους της πρώτης τους επιλογής.

Πόσο θα κοστίσει στην Πίτσος το "λουκέτο" στο εργοστάσιο
Αποζημιώσεις 24,4 εκατ. ευρώ, έχει προϋπολογίσει να δώσει η BSH Ελλάς (πρώην Πίτσος) στους εργαζόμενους της που
απασχολούνται στο εργοστάσιό που διατηρεί στην Ελλάδα, έχει προγραμματιστεί να κατεβάσει ρολά, αν δεν αλλάξουν
γνώμη τα κεντρικά της στη Γερμανία.
Έως το τέλος του έτους έχει προγραμματιστεί να κλείσει οριστικά ο κύκλος της παραγωγικής δραστηριότητας του εργοστασίου της ελληνικής θυγατρικής του γερμανικού ομίλου, ενώ η ολοκλήρωση κάθε εν γένει δραστηριότητας του εργοστασίου
της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί έως τις 31.03.2021.
Πάντως από την πλευρά της Κυβέρνησης, όπως είχε δηλώσει στο capital.gr ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Άδωνις Γεωργιάδης,
έχουν γίνει επαφές για να αναθεωρηθεί αυτή η απόφαση.
Για την τρέχουσα χρήση και παρά την πανδημία που έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην αγορά η εταιρεία, που
πέρυσι απασχολούσε 395 άτομα, αναμένει μικρή μείωση των πωλήσεων της κατά 2,46%, και μείωση των παραγομένων
ποσοτήτων, χωρίς όμως να προσδιορίζει επακριβώς το ποσοστό της μείωσης, ενώ εκτιμά ότι θα παραμείνει κερδοφόρα.
Πέρυσι, οι πωλήσεις της BSΗ EΛΛAΣ (πρώην Πίτσος) αυξήθηκαν 6,34% και στην εσωτερική αγορά ενισχύθηκαν κατά
7,67%. Το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου της εταιρείας, ήτοι τα 137,549 εκατ. ευρώ, από τα 162,533 εκατ. ευρώ, προήλθε από
την εμπορική δραστηριότητα και τα 23,78 εκατ. ευρώ από τη βιομηχανική ενώ οι εξαγωγές της, που αποτελούν το 23,57%
του συνολικού της τζίρου αυξήθηκαν κατά 2,27%.
Τα αποτελέσματα προ φόρων περιορίστηκαν στα 1,446 εκατ. ευρώ από 2,034 εκατ. ευρώ ενώ η εταιρεία εμφάνισε καθαρά
κέρδη 271.721 ευρώ από ζημιές 103.527 στη χρήση του 2018.
Ο ορκωτός ελεγκτής, από την άλλη πλευρά, διατηρεί επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση των ακινήτων και τις ενδεχόμενες
επιπτώσεις στα ιδία κεφάλαια και στα αποτελέσματα της χρήσης.
Γιατί η BSH Ελλάς (πρώην Πίτσος) δεν έχει πραγματοποιήσει, όπως αναφέρει ο ίδιος στην έκθεσή του, έλεγχο απομείωσης
των ακινήτων της, 17,1 εκατ. ευρώ και του μηχανολογικού της εξοπλισμού 3,3 εκατ. ευρώ, προκειμένου να διαπιστώσει εάν
η λογιστική τους αξία υπολείπεται της ανακτήσιμης αξίας τους.

5
FF: Στις 9 Δεκεμβρίου
η ύστατη προσπάθεια
εξυγίανσης, οι όροι
της συμφωνίας
Στο «παρά πέντε» του οροσήμου της 6ης Δεκεμβρίου, οπότε και λήγει η προστασία από
τους πιστωτές της, η Folli Follie δημοσίευσε
την δεύτερη πρόσκληση συναίνεσης προς
τους ομολογιούχους πιστωτές της επί του
σχεδίου εξυγίανσης αυτής, το οποίο εν πολλοίς σχηματοποιήθηκε από τους πιστωτές.
Οι βασικές διαφορές της νέας πρόσκλησης
(σημειώνεται ότι η προηγούμενη που αρχικώς εγκρίθηκε αλλά ανατράπηκε μετά από
νέες απαιτήσεις των ομολογιούχων έτρεξε το
Φεβρουάριο του 2020, αφορούν πως στην εξίσωση παρεμβάλλεται πλέον και ο παράγοντας
της ενδιάμεσης χρηματοδότησης, αναγκαίας
για τη συνέχιση λειτουργίας της εταιρείας.
Κατ’αρχάς στη νέα πρόσκληση συναίνεσης,
προς τους κατόχους ομολόγων σε ευρώ αλλά
και σε ελβετικό φράγκο, αντικαταστάθηκε ο
αρχικός εκδότης (η θυγατρική του ομίλου με
έδρα το Λουξεμβούργο) από τη μητρική Folli
Follie, η οποία έως πρότινος ήταν ο εγγυητής
των ομολογιακών εκδόσεων.
Επιπλέον και σε ότι αφορά την ενδιάμεση
χρηματοδότηση, η σημερινή διοίκηση της
Folli Follie κατέληξε σε συμφωνία με το
αμερικανικό private equity Arena για την
παροχή ενδιάμεσης χρηματοδότησης ύψους
13.007.018 ευρώ έναντι εξασφαλισμένων ομολογιών.
Οι εξασφαλίσεις αφορούν στο ακίνητο του
Μινιόν, το μοναδικό εξάλλου περιουσιακό
στοιχείο της εταιρείας που παραμένει ελεύθερο δεσμεύσεων. Σε ότι αφορά την ενδιάμεση
χρηματοδότηση, υπάρχει και πρόσκληση
προς τους ομολογιούχους πιστωτές της
εταιρείας, εφόσον επιθυμούν να καλύψουν
έως το 15% της ενδιάμεσης χρηματοδότησης
λαμβάνοντας τις αντίστοιχε εξασφαλισμένες
ομολογίες.
Ο χρόνος αποπληρωμής της ενδιάμεσης
χρηματοδότησης ορίζεται σε ένα έτος (με
δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη εξάμηνο) με επιτόκιο 5% ανά εξάμηνο και 10% στο
τέλος της χρονικής περιόδου της ενδιάμεσης
χρηματοδότησης.
Όσον αφορά το βασικό σχέδιο εξυγίανσης,
σε αντίθεση με εκείνο του Φεβρουαρίου του
2020, προβλέπεται οι ομολογιούχοι πιστωτές
να λάβουν το 90% της νέας OpsCo (της εν
λειτουργίας εταιρείας) έναντι 56% στην αρχική πρόταση, γεγονός που συρρικνώνει το
σύνολο των παλαιών μετόχων (οικογένεια
Κουτσολιούτσου, Fosun, Fidelity, μικρομέτοχοι) στο 10%. Επιπλέον το Term Sheet
αφορά σε «κούρεμα» των απαιτήσεων των
πιστωτών, χωρίς να θίγει τις ρυθμισμένες
απαιτήσεις του Δημοσίου, του ΕΦΚΑ, αλλά
και των εργαζομένων της εταιρείας. Σύμφωνα
με το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε η
Folli Follie η τελική ημερομηνία ψηφοφοριών και άρα απάντησης στην πρόσκληση
της εκ μέρους των ομολογιούχων είναι η 9η
Δεκεμβρίου, ημερομηνία εκτός της περιμέτρου της 6ης Δεκεμβρίου 2020, οπότε έχει
οριστεί η συζήτηση της αίτησης προσωρινής
προστασίας από τους πιστωτές της κατά το
άρθρο 106α στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Σύμφωνα ωστόσο με νομικούς κύκλους αυτή
ασυμβατότητα δεν θα επηρεάσει και δεν θα
οδηγήσει σε αυτόματη άρση της προστασίας,
δεδομένου ότι η εταιρεία ήδη βρίσκεται σε
διαδικασία διεκδίκησης συναίνεσης από τους
πιστωτές της.
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Τηλεοπτικό
κανάλι από
την Εθνική
Λυρική Σκηνή
Η GNO TV, η νέα διαδικτυακή
τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής, ξεκινά στις 25 Νοεμβρίου 2020 με την πρώτη διαδικτυακή προβολή της σπαρακτικής
Μαντάμα Μπαττερφλάι, με τη
διεθνώς καταξιωμένη υψίφωνο
Ερμονέλα Γιάχο στον ρόλο του
τίτλου. Η GNO TV –η πλήρης
λειτουργία της οποίας θα είναι
στον αέρα τον ερχόμενο Ιανουάριο– υλοποιείται με τη στήριξη
της δωρεάς του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την
ενίσχυση της καλλιτεχνικής
εξωστρέφειας της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής.
Η GNO TV αποτελεί έναν νέο
άξονα προγραμματισμού της
ΕΛΣ και στόχο έχει να διαδώσει
το καλλιτεχνικό έργο του
μοναδικού ελληνικού λυρικού
θεάτρου στα πέρατα του κόσμου, διευρύνοντας την έννοια
της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας. Αν και η GNO TV κάνει
την πρεμιέρα της εντός της
πανδημίας και σε μια εποχή που
οι παραστάσεις της ΕΛΣ έχουν
ανασταλεί, εντούτοις η νέα
αυτή υπηρεσία δεν είναι απλώς
μια απάντηση στον κορωνοϊό,
αλλά η ψηφιακή μετάβαση της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε μια
εποχή με διαφορετικές ανάγκες
και νέα δεδομένα. Η GNO TV
στοχεύει στο να προσελκύσει
κοινό σε όλο τον κόσμο, δεδομένου ότι η καλλιτεχνική ταυτότητα της ΕΛΣ και η ποιότητα
των παραγωγών της μπορούν να
σταθούν επάξια στην παγκόσμια διαδικτυακή αγορά του
λυρικού θεάτρου.
Η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας της GNO TV γίνεται
με τη μετάδοση της Μαντάμα
Μπαττερφλάι του Τζάκομο Πουτσίνι. Ήταν η πρώτη όπερα που
ανέβασε η ΕΛΣ στην ιστορία
της –το 1940– και είναι η πρώτη
όπερα που θα εγκαινιάσει την
GNO TV, τη νέα ψηφιακή σκηνή
της ΕΛΣ. Από τις 25 Νοεμβρίου
2020, η Μαντάμα Μπαττερφλάι
θα είναι διαθέσιμη μέσω του
nationalopera.gr/GNOTV στο
κοινό εντός και εκτός Ελλάδος
με εισιτήριο μόλις 10 ευρώ. Η
μαγνητοσκόπηση της παραγωγής έγινε με οκτακάμερο
σύστημα τελευταίας τεχνολογίας και ειδική κινηματογραφική
σκηνοθεσία, προκειμένου να
προσφέρει μια υψηλή εμπειρία
θέασης και ακρόασης στον
θεατή. Η παράσταση θα παρουσιαστεί με δυνατότητα επιλογής
υποτίτλων σε ελληνικά, αγγλικά
και γαλλικά.

Αντίδραση της UNESCO για
το καθεστώς της Αγίας Σοφίας

Ε

πίσημη ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε η UNESCO, στην οποία τονίζεται ότι η σχετική έκθεση για τις επιπτωσεις της αλλαγής στην Αγία
Σοφία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και είναι πρόωρο να εξαχθούν
συμπεράσματα αυτήν τη στιγμή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της UNESCO έχει ως
εξής:
«Ως απάντηση σε πολλές ανακριβείς δηλώσεις
και λάθη που κυκλοφορούν στον τύπο σχετικά
με την κατάσταση της Αγίας Σοφίας, η UNESCO
επιθυμεί να υπενθυμίσει τα ακόλουθα:
Η UNESCO αντέδρασε στην αλλαγή του καθεστώτος της Αγίας Σοφίας ήδη από τον Ιούλιο του
2020 και εξέφρασε την ανησυχία της ως προς
αυτό. Αυτή η θέση παρέμεινε σταθερή από τότε.
Η UNESCO ξεκίνησε αμέσως μια διαδικασία επιθεώρησης και έστειλε μια αποστολή επιτόπου, από
τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου 2020, με επικεφαλής
έναν επιφανή εμπειρογνώμονα πολιτιστικής κληρονομιάς, για να εξετάσει λεπτομερώς κάθε μια
από τις πιθανές επιπτώσεις αυτής της αλλαγής του
καθεστώτος και τον αντίκτυπό τους στην εξαιρετική
καθολική αξία της Αγίας Σοφίας. Αυτή η επιθεώρηση, η οποία καλύπτει διάφορα στοιχεία στις Ιστορικές Περιοχές της Κωνσταντινούπολης, ιδίως την
Αγία Σοφία και τη Μονή Χώρας, βρίσκεται ακόμη
σε εξέλιξη. Η έκθεση στην οποία αναφέρεται δεν
έχει οριστικοποιηθεί και είναι πρόωρο να εξαχθούν
συμπεράσματα αυτήν τη στιγμή.
Το έργο της UNESCO διέπεται από τις αυστηρές
αξίες και διαδικασίες που καθιερώθηκαν από τη
Σύμβαση του 1972 σχετικά με την προστασία της
παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, η οποία επικυρώθηκε από 194 κράτη. Η

Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς, αποτελούμενη από 21 εκπροσώπους των Κρατών Μερών της
Σύμβασης, είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της
Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Τα αποτελέσματα της αποστολής και οι τρέχουσες επιθεωρήσεις θα υποβληθούν στην Επιτροπή Παγκόσμιας
Κληρονομιάς στην επόμενη σύνοδό της, που έχει
προγραμματιστεί για τον Ιούνιο / Ιούλιο 2021».
Η δήλωση της κ. Azoulay έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της UNESCO.
Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα
Μενδώνη απαντώντας σε ερωτήση δημοσιογράφων
σχετικά με την επίσημη απάντηση της UNESCO
στις ψευδείς δηλώσεις του Υπουργού Πολιτισμού
και Τουρισμού της Τουρκίας της περασμένης
εβδομάδας, δήλωσε τα εξής:
«Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Γενική
Διευθύντρια της UNESCO Audrey Azoulay έχει
εκδώσει τρεις ανακοινώσεις από τη στιγμή που
δημιουργήθηκε το ζήτημα αλλαγής καθεστώτος
της Αγίας Σοφίας. Η αντίδραση της Γενικής Διευθύντριας, η οποία έχει την αρμοδιότητα της εκπροσώπησης του Διεθνούς Οργανισμού, δηλώνει
την πραγματική ανησυχία και το ενδιαφέρον του.
Βεβαίως, θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα της έκθεσης των επιθεωρητών που εξετάζουν
την αλλαγή του status της Αγίας Σοφίας και της
Μονής της Χώρας, από μουσεία σε τεμένη».

Έρευνα FAZ:
Μειώνεται η αποδοχή της πολιτικής για τον κορωνοϊό
Η έγκριση της πολιτικής της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τον κορωνοϊό μειώνεται μεταξύ των
πολιτών.
Παρόλο που το 63% των Γερμανών πολιτών εξακολουθεί να αξιολογεί το έργο του συνασπισμού
στο Βερολίνο ως «καλό» ή «πολύ καλό», ωστόσο η αποδοχή του μειώνεται αισθητά, αφού τον
Αύγουστο το ποσοστό ήταν 78%, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Δημοσκόπησης Άλενσμπαχ
(Allensbach), η οποία διεξήχθη για λογαριασμό της «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ) και
δημοσιεύεται στο σημερινό της φύλλο.
Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα αυτή, το ποσοστό των επικριτών των μέτρων κατά της πανδημίας
αυξήθηκε από 15% σε 28% το τελευταίο τρίμηνο.
Ιδίως η κατανόηση για την λήψη διαφορετικών μέτρων σε τοπικό επίπεδο μειώθηκε τους τελευταίους
μήνες. Το καλοκαίρι, το 71% των ερωτηθέντων θεωρούσε ότι ήταν λογικό να εξαρτώνται τα μέτρα
από το τοπικό ποσοστό κρουσμάτων, τώρα είναι μόνο 55%, ενώ το ποσοστό των επικριτών αυτής
της προσέγγισης αυξήθηκε από 19% σε 27% και το ποσοστό εκείνων οι οποίοι νιώθουν ανασφάλεια
από τη διαφοροποίηση των μέτρων ανά περιοχή αυξήθηκε από 10% σε 18%.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Αρ. πρωτ. 14998
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής
Υπηρεσίας
Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Κ. Τσεκούρας
Ταχ. Δ/νση Β. Παύλου 1
Ταχ. Κώδικας: 16673, Βούλα
Τηλέφωνο: 213 216 3574
Fax: 213 216 3344
Email: promithies@asklepieio.gr
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ
(CPV 79713000-5 )
Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο
«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης (CPV
79713000-5) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, προϋπολογισμού δαπάνης
636.198,12 € περ/νου Φ.Π.Α. (Π.Π.Π.
2020), (K.A.E. 0439), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, αριθ. Διακ. 23/2020.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. , στην Ελληνική
γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013),
στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013).
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης
στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
η 20-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα
10.00 π.μ. με α/α Συστήματος: 100649.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 20-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 08-01-2021 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 14-01-2021
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής
Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται
το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας
αξίας προ Φ.Π.Α. ή 2% επί των προσφερομένων ειδών. Για την υπογραφή της
προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η
κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής
εκτέλεσης ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
(του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και
στο ιστότοπο του Νοσοκομείου www.
asklepieio.gr
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης
της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η 06-11-2020
ημέρα Παρασκευή.
Ημερομηνία Δημοσίευσης της περίληψης
της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο και
στο site του Νοσοκομείου : η 20-11-2020
ημέρα Παρασκευή.
Ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης
της διακήρυξης του διαγωνισμού στους
πίνακες ανακοινώσεων των Επιμελητηρίων: η 20-11-2020 ημέρα Παρασκευή.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3
του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009).
Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη
δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ.
Κ. Τσεκούρας στο τηλ. 213 216 3574,
fax : 213 216 3344, email: promithies@
asklepieio.gr
Βούλα 18-11-2020
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 2083/84017/2020 ΚΛΗΣΗΣ - ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ.
106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού
Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά
την από 12.11.2020 έγγραφη παραγγελία
που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟ, πληρεξούσιο του Παναγιώτη Πετρόπουλου του
Δημητρίου, κατοίκου Άνω Γλυφάδας –
Αττικής, οδός Τεμπών αρ. 49, με Α.Φ.Μ.
059857930, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με
την υπ’ αριθμ. 6854/18.11.2020 έκθεση
μου επίδοσης για την Σπυριδούλα Στρίγκα του Αναστασίου, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Χελιδωνούς αρ.93
και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές και
θεωρημένο αντίγραφο της από 04-112020 Κλήσης - Αίτησης του Παναγιώτη
Πετρόπουλου του Δημητρίου Κατά της
Σπυριδούλας Στρίγκα του Αναστασίου,
κατοίκου Κηφισιάς – Αττικής, οδός Χελιδωνούς αρ.93. Η ως άνω Κλήση - Αίτηση φέρει ΓΑΚ : 84017/12.11.2020 και
ΕΑΚ : 2083/12.11.2020 στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή
του. Να οριστεί, εκ νέου, χρόνος, όπως ο
πραγματογνώμονας Μιχαήλ Θάνος του
Αποστόλου Δικηγόρος – Ειδικός Δικαστικός Γραφολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός
Ηλία Ζερβού αρ 14, (Τ.Κ. 11144), τηλ.
2130431217, κιν. 6976388765 δώσει
τον όρκο σύμφωνα με τον νόμο και το
διατακτικό της υπ’ αριθμ. 724/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών. Να γίνει δεκτή, στο σύνολό της,
η από 3-12-2014 με ΓΑΚ 50606/2015
και με αρ. κατ. δικογράφου 1678/2015
αγωγή του, ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) και να καταδικασθεί
η αντίδικος στην, εν γένει, δικαστική του
δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του. Σύμφωνα με την από
12.11.2020 πράξη ορισμού συζήτησης
της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ημερομηνία δικασίμου
ορίζεται η 25η/01/2021, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Κτίριο 9, Αίθουσα
14, Διαδικασία : ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, Πινάκιο : ΚΑ, με
Αριθμό Πινακίου : 8. Προς γνώση της
και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα, 18-11-2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 10694 Δ’ /16-112020 έτους έκθεση μου επίδοσης και
με επιμέλεια της εναγόντων 1. Ιωάννη
Κουπουρτιάδη οτυ Δημητρίου κατοίκου
Εύοσμου Θεσσαλονίκης οδός Μπουρνόβα αρ. 1, και 2. Κυριακής Κουπουρτιάδη του Δημητρίου κατοίκου Εύοσμου
Θεσσαλονίκης οδός Μπουρνόβα αρ. 3,
επιδόθηκε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Έλλη
- Θάλεια Συροπούλου για την ανώνυμη
εταιρία «MODA MAGNUM ΑΕΕ» πρώην
εδρεύουσα στην Γλυφάδα οδός Ροδόπης αρ. 37, και ήδη αγνώστου διαμονής
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ του υπ’ αριθμόν
1789/2020 Πρακτικού Αναβολής Συνεδριάσεως Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης, της συνεδρίασης της
07-09-2020 Πινάκιο ΑΣΦ (Α) με α/α 12,
δυνάμει των οποίων ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ η
συζήτηση μεταξύ των ανωτέρω διαδίκων
της από 10-02-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ/Ε.Α.Κ./
ΕΤΟΣ 2547/2139/2020 για την 01η-122020 στο Πινάκιο 381 Α, ΑΣΦ (Α) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ (γεν. αντ. Κλπ) (Α) με α/α 9,
και παραγγελία σε μένα για την επίδοση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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και να παραστεί κατά την μετ αναβολή
δικάσιμο, μετά του συνημμένου ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ της από 31-01-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ, των πρώτων εναντίον της που
απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και ζητά να γίνουν
δεκτά όλα τα αιτήματα που αναφέρονται
σε αυτή, και ειδικότερα: Να γίνει δεκτή
παραπάνω Αίτηση, Να ανακληθεί η υπ’
αριθμόν 16014/2006 απόφαση του δικαστηρίου αυτού με βάση την οποία είχε
εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί
των περιγραφομένων ακινήτων μας και
υπέρ της καθ’ ης εταιρίας με σκοπό την
εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης,
ακινήτων που αναφέρονται στην Αίτηση,
αφενός για το μεν πρώτο ακίνητο του α’
αιτούντος από τα βιβλία υποθηκών του
Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον
τόμο 2206 φύλλο 39και με αύξοντα αριθμό 4, αφετέρου δε για το δεύτερο ακίνητο
της β’ αιτούσας από τα βιβλία υποθηκών
του Υποθηκοφυλακείου Λαγκαδά στο τόμο 380 και με αρ. 83 αντίστοιχα, και να
εξαλειφθεί η υποθήκη που ενεγράφη για
ποσό 28.650,00 κατόπιν μερικής τροπής
της ήδη επιβληθείσας προσημείωσης
από τα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Λαγκαδά στον τόμο 160
και αριθμό 29. Στο τέλος του εγγράφου
υπάρχουν: α) έκθεση κατάθεσης του κ.
Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου
με χρονολογία 10-02-2020 και ειδικό
αριθμό 2139/2020 και γενικό αριθμό
κατάθεσης 2547/2020 που αποδεικνύει
την κατάθεση σε αυτόν της αίτησης, και
της συνημμένης υπ’ αριθμ. 1004/0306-2020 Πράξης της κ. Προέδρου του
Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης παραγγελία
σε εμένα για επίδοση. προς γνώση και
για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη να
παραστεί όταν και όπου στο πρακτικό
αναβολής ορίζεται.
Αθήνα 18-11-2020
Ο Δικ. Επιμελητής
Νικόλαος Γ. Κατσιβαρδάς
Η πληρεξούσια
Κυριακή Κουιμτζή
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Η υπογραφόμενη ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡ.
ΜΠΟΛΩΣΗ, Δικ/κή Επιμελήτρια Εφετείου Κέρκυρας, με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας (8ης Δεκεμβρίου 10),
με την με αριθμό 4.282Β΄/19-11-2020
Έκθεσή μου Επίδοσης, επέδωσα προς
τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, την από 16-11-2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΛΗΣΗ του Αντωνίου ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗ του Ιωάννη, κατοίκου Kehl - Baden
77654 Γερμανίας, οδός Schmalzgrube
31 (ΑΦΜ 074893709), με μετάφραση
αυτής, στρεφομένη κατά του Ιan John
(Ίαν Τζον) GOODING (ΓΚΟΥΝΤΙΝΓΚ)
του Derek (Ντέρεκ) και της Eileen (Εϊλίν),
πρώην κατοίκου Coggeshau - Essex
CO61 SR Αγγλίας, οδός 28m St. Peters
Road και ήδη αγνώστου διαμονής και
απευθυνομένη ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ, προκειμένου ο
καθ’ ου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί
την 25-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα
10:15, ενώπιον της Συμβολαιογράφου
Ηγουμενίτσας Ήρας–Γεωργίας Ζήγου,
που κατοικοεδρεύει στην Ηγουμενίτσα,
επί της οδού Γρηγ. Λαμπράκη αρ. 25,
όπου ο καλών θα εξετάσει ενόρκως τον
μάρτυρά του, Λουκά Ευαγγέλου του
Ευαγγέλου, κάτοικον Πλαταριάς Δήμου
Ηγουμενίτσας, προς απόδειξη των θεμάτων της από 26-06-2020 και με Αρ.
Κατάθ. 51/26-06-2020 αγωγής του, που
έχει κατατεθεί ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, άλλως η
λήψη της ένορκης βεβαίωσης θα γίνει
ερήμην του.
Ηγουμενίτσα 19-11-2020
Η Δικαστική Επιμελήτρια
Παναγιώτα Χρ. Μπόλωση
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Η υπογραφόμενη ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡ.

ΜΠΟΛΩΣΗ, Δικ/κή Επιμελήτρια Εφετείου Κέρκυρας, με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας (8ης Δεκεμβρίου 10),
με την με αριθμό 4.281Β΄/19-11-2020
Έκθεσή μου Επίδοσης, επέδωσα προς
τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, την από 16-11-2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΛΗΣΗ του Αντωνίου ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗ του Ιωάννη, κατοίκου Kehl - Baden
77654 Γερμανίας, οδός Schmalzgrube
31 (ΑΦΜ 074893709), με μετάφραση
αυτής, στρεφομένη κατά του Ιan John
(Ίαν Τζον) GOODING (ΓΚΟΥΝΤΙΝΓΚ)
του Derek (Ντέρεκ) και της Eileen (Εϊλίν),
πρώην κατοίκου Coggeshau - Essex
CO61 SR Αγγλίας, οδός 28m St. Peters
Road και ήδη αγνώστου διαμονής και
απευθυνομένη ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ, προκειμένου ο
καθ’ ου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί
την 25-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα
10:00, ενώπιον της Συμβολαιογράφου
Ηγουμενίτσας Ήρας–Γεωργίας Ζήγου,
που κατοικοεδρεύει στην Ηγουμενίτσα,
επί της οδού Γρηγ. Λαμπράκη αρ. 25,
όπου ο καλών θα εξετάσει ενόρκως τον
μάρτυρά του, Χρήστο Νικολάου του Κυριάκου, κάτοικον Πλαταριάς Δήμου Ηγουμενίτσας, προς απόδειξη των θεμάτων
της από 26-06-2020 και με Αρ. Κατάθ.
51/26-06-2020 αγωγής του, που έχει κατατεθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, άλλως η λήψη της
ένορκης βεβαίωσης θα γίνει ερήμην του.
Ηγουμενίτσα 19-11-2020
Η Δικαστική Επιμελήτρια
Παναγιώτα Χρ. Μπόλωση
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 6715δ’/18.11.2020
έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Αιγαίου Αικατερίνης
Δουράτσου, εδρεύουσας στην Ερμούπολη Σύρου, Πάρου 6, επιδόθηκε στον
κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου για
την Ευφροσύνη σύζυγο Κωνσταντίνου
Δημητριάδη το γένος Αριστοτέλους Γιαννίση, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Νικηφόρου Λύτρα αρ 32 και ήδη αγνώστου
διαμονής, με εντολή της δικηγόρου Αθηνών Ασπασίας Ταραχοπούλου, ακριβές
αντίγραφο της υπ΄ αριθμ. 119ΕΜ/2020
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) για γνώση του και για τις
νόμιμες συνέπειες και με την οποία διατάσσεται η διαγραφή από τα βιβλία
διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου
Κορθίου Άνδρου της ασκηθείσας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου
από 10-8-1986 και με αρ. καταθέσεως
130/1986 αγωγής που έχει εγγραφεί
στα βιβλία διεκδικήσεων του ανωτέρω
Υποθηκοφυλακείου Κορθίου Άνδρου την
30η-08-1986 στον τόμο Α και με αύξοντα
αριθμό 51 και διατάσσεται ο αρμόδιος
Υποθηκοφύλακας Κορθίου Άνδρου να
προβεί στην ανωτέρω διαγραφή και στη
σχετική επισημείωσή της στο δημόσιο
βιβλίο διεκδικήσεων.
Αθήνα, 19/11/2020
Η πληρεξούσια δικηγόρος
Ασπασία Χρ. Ταραχοπούλου
tarachopoulou.a@gmail.com
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.»
Α) Με την υπ' αριθμ. 1604/2020 έκθεση του κ. Εισηγητού Πτωχεύσεων του
Πρωτοδ. Αθηνών εκποιείται ενώπιον
αυτού: Αγροτεμάχιο με κτίσματα, εκτός
σχεδίου και ορίων οικισμού που βρίσκεται στη θέση «ΝΗΣΙ» Τέμενης Αιγιαλείας
του νομού Αχαΐας, άρτιο και οικοδομήσιμο έκτασης 21.618,25 τ.μ. (σύμφωνα
με τους τίτλους κτήσης) και 21.609,04
τ.μ. κατόπιν νεώτερης καταμέτρησης,
μετά των 6 κτηρίων του, εκ των οποίων
5 ισόγεια επιφανείας: α) 71,61 τ.μ., β)
14,40 τ.μ., γ) 30,77 τ.μ., δ) (43,26) τ.μ.,
ε) 11,10 τ.μ., το δε έκτο αποτελείται από:

ισόγειο 5.584,70 τ.μ., όροφο 2.437,45
τ.μ. και πατάρι 273,60 τ.μ., μετά των
εγκαταστάσεών του. Ως ελάχιστο τίμημα ορίσθη το ποσό των 1.440.000,00 €.
Β) Με την υπ' αριθμ. 1427/2020 έκθεση
του κ. Εισηγητού Πτωχεύσεων του Πρωτοδ. Αθηνών εκποιείται ενώπιον αυτού:
Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, στο
717 Ο.Τ., εντός σχεδίου πόλεως, στην
περιοχή της Νέας Μάκρης Αττικής, επί
της Λεωφ. Μαραθώνος αριθ. 20, στη
Δημοτική Ενότητα Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,
στη θέση «Πλέστι», τελικής επιφάνειας
(μετά την αφαίρεση εισφοράς σε γη και
ρυμοτόμηση τμήματός του σύμφωνα με
το Ν. 1337/1983) 1.961,30 τ.μ. Εντός του
οικοπέδου ευρίσκονται εκτός άλλων και
οι ακόλουθες οριζόντιες ιδιοκτησίες: α)
Το υπό στοιχεία Κ1 ισόγειο κατάστημα,
αποτελούμενο από έναν ενιαίο χώρο,
κλίμακα καθόδου προς το υπόγειο και
τις 3 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων,
και W.C., επιφανείας 285,24 τ.μ., στο
οποίο ανήκουν ως παραρτήματα οι υπ'
αριθμ. 1, 2 και 3 θέσεις στάθμευσης στον
ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. β) Η υπό
στοιχεία Υ1 υπόγεια αποθήκη (ενιαίος
χώρος) επιφανείας 299,52 τ.μ. Οι Κ1
και Υ1 νομικά αποτελούν ανεξάρτητες
και αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες και
δύνανται να διαχωρισθούν με εσωτερικό τοίχο από όμορες ιδιοκτησίες κυριότητας τρίτου. Το ισόγειο κατάστημα
είναι σε λειτουργική ενοποίηση με το
υπόγειο και γ) Το εκ ποσοστού 50% εξ
αδιαιρέτου του δικαιώματος υψούν. Ως
ελάχιστο τίμημα ορίσθη το ποσό των
975.000,00 €, κατόπιν μείωσης 25%
από την αρχική τιμή του. Γ) Με την υπ'
αριθμ. 914/2020 έκθεση του κ. Εισηγητού Πτωχεύσεων του Πρωτοδ. Αθηνών
εκποιείται ενώπιον αυτού: Αγροτεμάχιο
εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού,
εκτός ΖΟΕ στη θέση «Πύργος» της Δ.Κ.
Τριάδας της Δ.Ε. Μεσσαπίων, στο Δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων ΕΥΒΟΙΑΣ,
έκτασης 1000 τ.μ. και κατόπιν νεώτερης
καταμέτρησης 710,79 τ.μ., μη άρτιο και
μη οικοδομήσιμο. Ως ελάχιστο τίμημα
ορίσθη το ποσό των 4.270,00 €. Δ) Με
την υπ' αριθμ. 993/2020 έκθεση του κ.
Εισηγητού Πτωχεύσεων του Πρωτοδ.
Αθηνών εκποιείται ενώπιον αυτού: Αγροτεμάχιο με κτίσματα, εκτός σχεδίου και
εκτός ορίων οικισμού στη ΖΟΕ στη θέση
«Ταράτσα» της Δ.Κ. Ψαχνών ΕΥΒΟΙΑΣ, έκτασης 4 στρεμμάτων και κατόπιν
νεώτερης καταμέτρησης 4.207,01 τ.μ.,
με κτίσματα και κατασκευές: Κτίριο 1:
ισόγειο αποθήκη εμβαδού 315,79 τ.μ.,
Κτίριο 2: ισόγειο εμβαδού: 25,24 τ.μ., α'
όροφος εμβαδού: 25,24 τ.μ., Κτίριο 3:
ισόγειο εμβαδού: 14,75 τ.μ. Ως ελάχιστο
τίμημα ορίσθη το ποσό των 70.200,00
€. Ε) Με την υπ' αριθμ. 992/2020 έκθεση του κ. Εισηγητού Πτωχεύσεων του
Πρωτοδ. Αθηνών, εκποιείται ενώπιον
αυτού: Αγροτεμάχιο αδόμητο, εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού στο ΖΟΕ
στη θέση «Σκληρό» της Δ.Κ. Ψαχνών
ΕΥΒΟΙΑΣ, το ήμισυ (1/2) εξ αδιαιρέτου αγρού, μονοετούς καλλιέργειας, μη
αρδευόμενο, του οποίου το (1/2) είναι
ημιδασική έκταση, επιφανείας του όλου
μέτρων 44.560 τ.μ., που βρίσκεται στη
θέση «Σκληρό». Ως ελάχιστο τίμημα ορίσθη το ποσό των 33.450,00 €. ΣΤ) Με
την υπ' αριθμ. 994/2020 έκθεση του κ.
Εισηγητού Πτωχεύσεων του Πρωτοδ.
Αθηνών εκποιείται ενώπιον αυτού: Οικόπεδο με κτίσμα, που βρίσκεται εντός
σχεδίου πόλεως επί της οδού Βουλγαροκτόνου αριθμ. 14, στον τομέα ΙΑ
της Δ.Κ. Ψαχνών της Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ,
σύμφωνα με τους τίτλους κτήσης ισόγεια παλαιά, κεραμοσκεπή, πετρόκτιστη οικία επιφανείας 60 τ.μ. κτισμένη
σε οικόπεδο έκτασης 192 τ.μ., κατόπιν
νεώτερης καταμέτρησης 184,26 τ.μ. Στο
εν λόγω γήπεδο περιέχονται κτίσματα
και κατασκευές, ήτοι: Κτίριο 1: ισόγειο
αποθήκη εμβαδού: 72,88 τ.μ. και ένα
μεταλλικό Στέγαστρο εμβαδού: 65,66 τ.μ.
Ως ελάχιστο τίμημα ορίσθη το ποσό των
42.000,00 €. Το ορισθέν τίμημα του πλειστηριασμού θα είναι άμεσα καταβλητέο

αποκλειστικά με τραπεζική επιταγή ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και ειδικότερα, τουλάχιστον το 1/3 του τιμήματος,
ως εγγυοδοσία κατά την διαδικασία του
πλειστηριασμού ενώπιον του Εισηγητού
και το υπόλοιπο ποσό με την υπογραφή
της σύμβασης μεταβίβασης κυριότητας ενώπιον του συμβολαιογράφου, το
αργότερο, εντός τριών (3) μηνών από
την κατακύρωση. Η εκποίηση θα γίνει
την Δευτέρα, 07 Δεκεμβρίου 2020, και
ώρα 11.00, θα επαναλαμβάνεται δε κάθε
επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα μέχρι να
εγκριθεί το τίμημα από τον Εισηγητή. Οι
δαπάνες μεταβίβασης και τυχόν λοιπά
έξοδα, βαρύνουν τον υπερθεματιστή.
Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2020
Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 42-ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. (210) 38.26.367 - 38.38.504
ΚΙΝ.: 6944775755
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ
(ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
Με τις κάτωθι εκθέσεις του Εισηγητού
Πτωχεύσεων Πρωτοδικείου Αθηνών
δόθηκε η άδεια στον σύνδικο της «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.» Γ.
Κακλαμάνο, Θεμιστοκλέους 42 - Αθήνα,
τηλ.: 210.3826367 - 6944775755, όπως
ενώπιόν του εκποιήσει: 1) Πτωχευτικά ακίνητα ήτοι: Α) Με την υπ' αριθμ.
915/2020 έκθεση: Οικοδομή κτισμένη σε
οικόπεδο 818,39 τ.μ. (κατόπιν νεώτερης
καταμέτρησης), που βρίσκεται στα Καλάβρυτα, στη συμβολή των οδών Μεγάλου
Σπηλαίου και Γ. Κουτσοχέρα στο Ο.Τ. 14
του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, αποτελούμενη από ανεξάρτητες οριζόντιες
ιδιοκτησίες, ήτοι: α) ισόγειο κατάστημα
συνολικής επιφανείας 371,00 τ.μ. μετά της υπόγειας αποθήκης καταστήματος συνολικής επιφανείας 353,00 τ.μ.,
ως ενιαίο σύνολο, με ελάχιστο τίμημα
για ισόγειο και υπόγεια αποθήκη καταστήματος, 240.000,00 ευρώ, μετά των
τεσσάρων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων (Ρ1, Ρ2, Ρ3, Ρ4), β) διαμέρισμα
Α1, Β1 συνολικής επιφανείας 73,50 τ.μ.,
με ελάχιστο τίμημα 45.000,00 ευρώ, γ)
διαμέρισμα Α2, Β2 συνολικής επιφανείας
64,50 τ.μ., με ελάχιστο τίμημα 41.250,00
ευρώ, δ) διαμέρισμα Α3, Β3 συνολικής
επιφανείας 101,32 τ.μ., με ελάχιστο τίμημα 61.500,00 ευρώ, και με συνολικό
ελάχιστο τίμημα (κατόπιν α' μείωσης
25% από την αρχική τιμή) το ποσό των
387.750,00 €, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 203/2020
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών. Β) Με την υπ' αριθμ. 299/2020
έκθεση: Γήπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο μετά των επ' αυτού κτισμάτων, που
βρίσκεται στη θέση «Τσαΐρια» της κτηματικής περιφερείας του Δήμου Κομοτηνής, του Νομού Ροδόπης, εκτάσεως
κατά τον τίτλο κτήσεως 4.105,99 τ.μ. και
κατά νεώτερη καταμέτρηση 4.089,60
τ.μ. α) κτίσμα εμβαδού 120,60 τ.μ. β)
κτίσμα εμβαδού 711,88 τ.μ., με συνολικό ελάχιστο τίμημα (κατόπιν α' μείωσης 25% από την αρχική τιμή) το ποσό
των 356.890,50 €, που έχει καθοριστεί
με την υπ' αριθμ. 99/2020 απόφαση
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Και 2) Αυλα περιουσιακά στοιχεία), ήτοι:
Α) με την υπ' αριθμ. 571/2020 Εκθεση:
Εμπορικό Σήμα «ΑΤΛΑΝΤΙΚ τα καλύτερα
με την καρδιά μας», με τιμή εκποίησης,
κατόπιν α' μείωσης 25% από την αρχική
τιμή, 375.000,00 € και τιμή α' προσφοράς
τα 2/3 ήτοι 225.000,00 € και Β) με την
υπ' αριθμ. 570/2020 Εκθεση: Εμπορικό
Σήμα «Αγρότισσα», με τιμή εκποίησης,
κατόπιν α' μείωσης 25% από την αρχική
τιμή, 90.000,00 € και τιμή α" προσφοράς
τα 2/3 ήτοι 60.000,00 €. Οι εκποιήσεις θα
γίνουν την Δευτέρα 7-12-2020 και ώρα
11.00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου
Αθηνών και θα επαναλαμβάνονται κάθε
επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα μέχρι
να εγκριθεί το τίμημα από τον Εισηγητή. Οι δαπάνες μεταβιβάσεως, Φ.Π.Α.
και τυχόν λοιπά έξοδα, βαρύνουν τον
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υπερθεματιστή.
Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2020
Ο Σύνδικος της πτωχεύσεως
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 42 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (210) 38.26.367 ΚΙΝ.: 6944775755

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ
Αριθμ. πρωτ.3346
Ταχ. Κώδικας : 84 001
Πληροφορίες : Ναυπλιώτης Αν.
Τηλέφωνο : 2286360416
FAX : 2286091228
ηλ.ταχ.: info@dimosios.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ»
Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «κάτω
των ορίων» για την προμήθεια με τίτλο
«ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οι-

κονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
(CPV: 45222110-3) εκτιμώμενης αξίας
σύμβασης 162.500,00 € πλέον Φ.Π.Α.
24% ποσού 39.000,00 € ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού 201.500,00 €.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ως
άνω συστήματος (συστημικός αριθμός
102547).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10η Δεκεμβρίου
2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Οι
ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος
στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν
εγγύηση συμμετοχής ύψους 3.250,00 €.
Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα
τα τεύχη - στοιχεία του διαγωνισμού,
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα
παροχής διευκρινίσεων.
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να
απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος
υπάλληλος: Ναυπλιώτης Αναστάσιος,
τηλ.: 2286360416).
Ίος 19/11/2020
Ο Δήμαρχος Ιητών
Γκίκας Δ. Γκίκας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βαθμός προτ.: «Κοινός»
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αχαρνές, 19/11/2020
Τμήμα Προμηθειών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Αριθμ. πρωτ.: 45361
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με
τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την
προμήθεια υλικών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής., σύμφωνα με
την με αριθμ. 110/2020 μελέτη.
Οι υπηρεσίες περιλαμβάνονται στα CPV: 39831300-9, 39812400-1, 39830000-9,
39831600-2, 33741300-9, 24455000-8 και 19640000-4.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 107.932,44 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Αχαρνών και το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική
Φροντίδα του Δήμου Αχαρνών», σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της αναλυτικής διακήρυξης.
Για τη συγκεκριμένη προμήθεια έχουν εκδοθεί οι με αρ. Α-156/2020 (ΑΔΑ: 6ΞΚΘΟΞΤΩ-Μ2Ε), Α-774/2020 (6403ΩΨ8-Χ0Π), Α-802/2020 (ΨΠΛΤΩΨ8-3ΥΛ) και Α-830/2020
(6ΟΛ1ΩΨ8-Δ2Ξ) απόφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου και του Νομικού
Προσώπου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τον Συστημικό Αριθμό «100109».
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/11/2020 & ώρα 15:00 π.μ..
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/12/2020 & ώρα 15:00 μ.μ..
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 16/12/2020 & ώρα 10:00 π.μ..
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ, καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Η εγγύηση
συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, διάρκειας
τουλάχιστον μέχρι τις 16/01/2022.
Τόπος παράδοσης: Δήμος Αχαρνών.
Γλώσσα: Ελληνική.
Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την δημοσίευση της διακήρυξης στη
διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) και την ανάρτησή της στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα του
Δήμου στη διεύθυνση: http://www.acharnes.gr. Ακόμη, η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στη διαδικτυακή πύλη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» https://diavgeia.gov.gr και στη διαδικτυακή
πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ).
Ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών
Μιχαήλ Βρεττός

Το FAX της εφημερίδας είναι:
210 38.17.331
Τα τηλέφωνα της εφημερίδας είναι:
210 38.17.700-210 38.17.716

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Συμβούλιο της Ευρώπης
κατά Ελλάδας για τις
συνθήκες στις δομές
προσφύγων και
τις καταγγελλόμενες
επαναπροωθήσεις
Σε μια έκθεση 30 σελίδων που πρόκειται
να δημοσιευτεί σήμερα, με προεπισκόπηση από το Playbook του POLITICO,
η επιτροπή κατά των βασανιστηρίων
του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT)
προτρέπει τις ελληνικές Αρχές να αλλάξουν την προσέγγισή τους στην κράτηση
των προσφύγων και μεταναστών και να
διασφαλίσουν ότι οι αντιμετωπίζονται
με αξιοπρέπεια και ανθρωπιά. Επιπλέον,
επιστρέφει στο ζήτημα των επαναπροωθήσεων - που η Ελλάδα πάντα αρνείται - μια πρακτική που είναι παράνομη
βάσει του διεθνούς δικαίου και η οποία
φέρεται να περιλαμβάνει τη Frontex, τον
οργανισμό συνόρων της ΕΕ.
Μια αντιπροσωπεία του CPT πραγματοποίησε ad-hoc επίσκεψη «ταχείας
απόκρισης» στην Ελλάδα τον Μάρτιο, η
έκθεση εστάλη στην ελληνική κυβέρνηση και δημοσιεύθηκε με απάντηση
από την Αθήνα. Το CPT «έλαβε και πάλι
συνεπείς και αξιόπιστες καταγγελίες…
για κράτηση ξένων υπηκόων, κατάσχεση
των περιουσιακών τους στοιχείων και
στη συνέχεια ώθηση πίσω στα σύνορα
του ποταμού Έβρου προς την Τουρκία»,
αναφέρει η έκθεση, προσθέτοντας ότι
υπήρχαν επίσης «ισχυρισμοί σχετικά με
πράξεις από την ελληνική ακτοφυλακή
για να αποτρέψει τα πλοία που μεταφέρουν μετανάστες να φτάσουν σε
οποιοδήποτε ελληνικό νησί».
ΚΟΣΜΟΣ 27.10.2020 13:03
Frontex: Ξεκινά έρευνα μετά τις καταγγελίες για επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο
Frontex: Ξεκινά έρευνα μετά τις καταγγελίες για επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο
Η Ελλάδα, από την πλευρά της, αρνείται
τα ευρήματα. Ο υπουργός Μετανάστευσης, Νότης Μηταράκης, είπε ότι
υποστηρίζει απόλυτα τη θέση του ότι οι
αναφορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τις επιστροφές είναι
«προπαγάνδα». Ο υπουργός είπε ότι η
ελληνική κυβέρνηση προστατεύει τα
σύνορά της «σύμφωνα με το διεθνές
δίκαιο».

Δημοσιονομικό Συμβούλιο:

Οι κίνδυνοι για την ελληνική
Οικονομία το 2021

Σ

τους κινδύνους για την ελληνική οικονομία οι οποίοι θα επηρεάσουν τη δημοσιονομική κατάσταση το 2021 αναφέρεται το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο
στη φθινοπωρινή του έκθεση.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο:
α) το τελικό ύψος της αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ και
β) η εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης
αποτελούν παράγοντες που θα καθορίσουν το 2021.
Όπως επισημαίνει, στην περίπτωση που η πρόβλεψη
για αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ το 2021 κατά 8,5%
δεν υλοποιηθεί και οι επιπτώσεις της πανδημίας διατηρηθούν μετά το πρώτο τρίμηνο του 2021, θα απαιτηθούν
νέα δημοσιονομικά μέτρα.
Οι βασικοί κίνδυνοι για τις μακροοικονομικές εξελίξεις
το επόμενο έτος είναι:
Η χαμηλότερη από όσο προβλεπόταν επίδοση της ελληνικής οικονομίας το 2020.
Η συνέχιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας
εντός του 2021.
Οι αβεβαιότητες όσον αφορά την εμπροσθοβαρή απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Η ασθενής ανάκαμψη της απασχόλησης και των αμοιβών
της μισθωτής εργασίας.
Η επιφυλακτική δημοσιονομική πολιτική, όπως έχει
καταγραφεί στο προσχέδιο προϋπολογισμού 2021.
Η ενδεχόμενη γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή της
ΝΑ Μεσογείου.

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

Παράλληλα, τονίζει ότι το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου το δημοσιονομικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό άνω
των 9 δισ. ευρώ, λόγω αύξησης των δαπανών και συρρίκνωσης των εσόδων, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα
πέρυσι. Η δημοσιονομική κατάσταση αναμένεται να
επιδεινωθεί περαιτέρω μέχρι το τέλος του έτους, λόγω
των πρόσφατων περιορισμών στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, των πρόσθετων δημοσιονομικών
μέτρων στήριξης και της καταβολής των αναδρομικών
συντάξεων ύψους 1,4 δισ. ευρώ.
Συνεπώς, είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο το πρωτογενές έλλειμμα σε επίπεδο ΓΚ για το 2020 να ξεπεράσει
το 6% του ΑΕΠ.
Ως συνεπακόλουθο, αναμένεται μεγάλη αύξηση του
δημοσίου χρέους, το οποίο εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί
το 2020 άνω του 200% του ΑΕΠ.
Στα θετικά προσμετράται το γεγονός ότι οι αποδόσεις των
ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου διαμορφώνονται σε
ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με την απόδοση του δεκαετούς
ομολόγου να υποχωρεί κάτω από το 0,8%. Στην εξέλιξη
αυτή καταλυτική είναι η σημασία της απόφασης για
ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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ΔΟΥ: Αλλάζει το ωράριο
λειτουργίας
από 23 Νοεμβρίου
Διεύρυνση ωραρίου των ΔΟΥ έως αργά το απόγευμα, κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού
της κυκλοφορίας, εφαρμόζει η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων, με στόχο την καλύτερη δυνατή
και συνεχή εξυπηρέτηση των φορολογουμένων
εν μέσω της πανδημίας.
Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου
Πιτσιλή, από τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, οι ΔΟΥ
λειτουργούν ως εξής:
Ώρες εισόδου για το κοινό (για προγραμματισμένες
συναντήσεις μόνο) και τηλεφωνικής εξυπηρέτησης: 08.00 – 17.00
Ταμειακές συναλλαγές: 08.00 – 15.00
Οι ΔΟΥ θα λειτουργούν από τις 7:00 έως τις
19:00. Μεταξύ 17.00 και 19.00 εξυπηρετούνται
μόνο κλήσεις προς τη γραμματεία των ΔΟΥ για
τον προγραμματισμό συναντήσεων.
Υπενθυμίζεται ότι το συναλλασσόμενο κοινό
προσέρχεται στις ΔΟΥ μόνο με ραντεβού και
εφόσον το αίτημά του δεν μπορεί να ικανοποιηθεί
με άλλο τρόπο.
Για την αποφυγή του συγχρωτισμού και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, δημιουργούνται τέσσερις βάρδιες για τους υπαλλήλους,
ως εξής:
07:00 – 15:00
08:00 – 16:00
09:00 – 17:00
10:00 – 19:00
Το σύνολο των υπαλλήλων, που βρίσκονται στο
κτήριο της υπηρεσίας ταυτόχρονα, δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 67% του συνόλου του προσωπικού,
που υπηρετεί στην εν λόγω υπηρεσία.
Το υπόλοιπο προσωπικό εργάζεται εξ αποστάσεως. Οι υπάλληλοι της απογευματινής βάρδιας
δουλεύουν εξ αποστάσεως το πρώτο τετράωρο
της βάρδιας (10:00 – 14:00) και αυτοπροσώπως
στην υπηρεσία για το υπόλοιπο της βάρδιας (15:00
– 19:00).
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε:
«Μέλημά μας είναι πάντοτε η καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Ειδικά αυτή
την περίοδο, όπου είναι πρώτιστης σημασίας η
προστασία της υγείας των εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, καθώς και των
πολιτών που τις επισκέπτονται.
Η διεύρυνση του ωραρίου των ΔΟΥ θα συμβάλλει
στην καλύτερη λειτουργία τους, αλλά και στην
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του συναλλασσόμενου κοινού, τόσο στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η φυσική παρουσία στις ΔΟΥ όσο και για τη
διεκπεραίωση των αιτημάτων που αποστέλλονται
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ταχυδρομικά».

